GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIASEECT

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 008/2019
SeLigaNoEnemPB

1. DISPOSIÇÔES PRELIMINARES
A Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia - SEECT
divulga o Edital do Processo Seletivo para o Projeto “SeLigaNoEnemParaíbaEGRESSOS ". No anexo I deste edital consta a relação dos municípios, bem
como o número de vagas disponibilizadas nos polos presenciais e a distância.
2. DO CURSO
2.1. O curso objetiva reforçar e ampliar os conhecimentos dos alunos egressos
da rede estadual de ensino do Estado da Paraíba que pretendam concorrer às
vagas dos cursos de graduação por meio do EXAME NACIONAL DO ENSINO
MÉDIO-ENEM, através do Sistema de Seleção Unificada-SISU.
2.2. As aulas curso “SeLigaNoEnemPB-PRESENCIAL” ocorrerão de segunda
a quinta feira de 18h50min às 21h40min, no período de 11 de março a 17 de
novembro de 2019.
2.3. As aulas do curso “SeLigaNoEnemPB-EAD” estarão disponibilizadas no
site seliganoenem.pb.gov.br, e os alunos inscritos nesta modalidade deverão
comparecer presencialmente a dois sábados por mês para se submeter a uma
redação e um simulado, alternadamente, segundo calendário que será
disponibilizado no portal.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Período
3.1.1. O período de inscrições vai de 00h00 do dia 20/02/2019 a 23h59min do
dia 10/03/2019.
3.2. Requisitos para Inscrição
a) Ser egresso das escolas públicas da rede de ensino do Estado da
Paraíba, comprovado através de upload da cópia do certificado de
conclusão do ensino médio em escola da rede estadual.
b) Possuir e Informar RG e CPF.

3.3. Dos Procedimentos para Inscrição
3.3.1.
O
candidato
deverá
acessar
o
site
www.seliganoenem.pb.gov.br/inscricao-egressos, preencher a ficha de
inscrição, optando pela modalidade presencial ou EAD, nos municípios onde
houver as duas opções.
3.3.2. Imprimir o comprovante de inscrição que será o documento de acesso ao
material didático, tanto na modalidade presencial como na modalidade EAD.Na
modalidade presencial, o material será entregue nos polos presenciais ou EAD,
de acordo com o comprovante.
4. DAS VAGAS
4.1. Serão oferecidas 720 vagas nos polos presencias e 1.050 vagas nos
polos EAD contidos no anexo I deste edital.
4.2. As vagas serão preenchidas pelos primeiros inscritos após o início das
inscrições, cuja data está contida no item 3.1.1.
4.2. Qualquer aluno poderá participar das aulas, em polos remotos (salas
virtuais) em sua residência ou qualquer local que tenha acesso a internet.
5. DO ALUNO
5.1 O aluno compromete-se a cumprir as seguintes obrigatoriedades:
a) Manter uma frequência mínima de 75% ;
b) Realizar a inscrição do ENEM em tempo oportuno;

c) Atestar sua inscrição mediante a apresentação do comprovante de
inscrição impresso no seu respectivo polo;
d) Manter a disciplina durante as aulas nos seus respectivos polos;
5.2. O aluno perderá o direito a participar do curso:
a) se for constatada a inobservância do que determina o Edital;
b) por indisciplina em sala de aula do polo presencial.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes
instruções e na tácita aceitação das condições estabelecidas para o processo,
tais como se encontram aqui definidas.
6.2. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que verificada(s)
posteriormente à realização do processo implicará(ão) na eliminação sumária
do candidato, sendo declarados nulos de pleno direito a inscrição e todos os
atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial.
6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do
SeLigaNoEnemPB , localizada no 5º andar do bloco A (educação) do Centro
Administrativo Estadual

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2019.

___________________________________
Aléssio Trindade de Barros
Secretário de Estado da Educação

______________________________
________________________________
Antonio Américo Falcone de Almeida
Ferreira

Robson Rubenilson dos Santos

ANEXO I

MUNICÍPIO

POLOS PRESENCIAIS
POLO

VAGAS

João Pessoa

Lyceu Paraibano

180

João Pessoa
Campina
Grande

Centro de Formação de Professores

180

ENE Pe. Emídio Viana

180

Guarabira

Monsenhor Emiliano de Cristo

180

TOTAL

720

POLOS EAD
1ª GRE
2ª GRE
3ª GRE
4ª GRE
5ª GRE
6ª GRE
7ª GRE
8ª GRE
9ª GRE
10ª GRE
11ª GRE
12ª GRE
13ª GRE
14ª GRE

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
TOTAL 1.050

